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Dags att ta fram luskammen igen: 
Avlusningsdagarna 7-9 februari   

 
Till helgen uppmanas föräldrar att undersöka sina barns huvud med luskam i kampanjen mot 
huvudlöss: Avlusningsdagarna 7-9 februari.   Kampanjen vill framhålla vikten av regelbunden 
luskamning för att undvika problem med löss i skolor/förskolor, samt avdramatisera lössen så att 
fler våga prata om det öppet.  I kampen mot lössen måsta alla agera samtidigt! 
 

 
Lusdagar kampanjer är ett sätt att uppmärksamma problematiken, få in vanan att regelbundet 
luskamma barnen, sprida kunskap om behandling och undvika att många blir drabbade. Syftet med 
Avlusningsdagarna är att minska risken för spridning av löss. 
 
Stort intresse 
Kampanjen innebär att skolsköterskor sätter upp affischen om Avlusningsdagarna och uppmanar 
föräldrar att luskamma barnen hemma under kampanjhelgen. Om alla undersöker sina barn 
samtidigt minskar risken för att lössen sprids, då alla får möjlighet att upptäcka lössen och 
behandlas samtidigt.   

 
Vikten av luskamning 
”Syftet med Avlusningsdagarna är inte bara att föräldrar ska förstå vikten av att kamma 
regelbundet för att upptäcka löss, utan också att lyfta upp vikten av att luskamma alltid vid 
behandling av huvudlöss. Man vill också avdramatisera lössen, så att fler vågar prata om det när 
de är drabbade, att smittospåra är en lika viktig del i bekämpningen av huvudlöss”, säger Natacha 
Wirdemark från LusFri. 
 
Bakgrunden till initiativet är att många skolor och förskolor har ibland stora problem med 
huvudlöss och att kunskapen om löss har kan vara dålig bland föräldrarna. Tanken bakom 
kampanjen är att den ska vara informativ, preventiv och få föräldrar att agera genom att kamma 
sina barn under avlusningshelgen.  Avlusningsdagar arrangeras av företaget LusFri Inspagat i 
samarbete med skolsköterskor i skolor runt hela landet.  
 
Mer information 
För mer information se www.avlusningsdagarna.se eller kontakta Natacha Wirdemark  
073-5033436 på natacha@lusfri.nu  
 
 
 

        
 
LusFri Inspagat AB, erbjuder lösningar mot huvudlöss. Sedan 2006 har dem tagit initiativen för nationella 
kampanjen mot huvudlöss i samarbete med skolhälsovården runt hela landet. Mer info: www.LusFri.nu  
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